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MØTEBOK FRA MØTE I DRIFTSSTYRET PÅ MARIENLYST SKOLE 

 

Tid: 14.01.2020, kl. 16.00-18.00.  Sted: Mezzaninen, Marienlyst skole 

 

Tilstede:             

                  Jorunn Flydal                                  (Medlem foreldre, leder)  

                  Marianne Pheiff                              (Medlem foreldre) 

                   

                  Ida Hjeltnes Svensen                       (Medlem bydel) 

                  Paal Anker-Nilssen                          (Medlem bydel, nestleder) 

     Ida  Henriette Gulbrandsen             (Medlem bydel) 

       

                 Linn Therese Eckholdt                    (Medlem ansatt) 

     Anette Edvardsen                            (Medlem ansatt ) 

                   

                   Juni Helene Berg-Nielsen               (Medlem elev)  

                 Berit Arnesen                              (Fung. rektor) 

                 Berat Haklaj                                (Fung. ass.rektor) 

                 Silje Ween                                  (Fung. ass.rektor) 

 

 

 
1/2020: Godkjenning av referat fra 3.12.2019. Godkjenning av innkalling. 

              Referat og innkalling godkjent. 

2/2020: Informasjon fra skolen.  

          -  Knut Erik Brændvang er innsatt som setterektor på en annen osloskole på kort 

             varsel. Berit  Arnesen er ny fungerende rektor. Berat Haklaj og Silje Ween er 

             fung. ass.rektorer. Sofie Rustad er fung. undervisningsinspektør. 

3/2020: Foreløpig regnskapsrapport for 2019 for koststed 12213 Marienlyst skole og 

              koststed  52411 Marienlyst AKS  

               Pr. 14.01.20 er mindreforbruket på koststed 12213 kr. Ca. 3 100 000. Kan øke  

               tilnærmere 4 mill. På koststed 52 411 AKS er mindreforbruk ca. 800 000.  

               Mindreforbruk vil i sin helhet bli overført til neste budsjettår. 

7/2020: Budsjett for 2020, 52411 Marienlyst AKS. 

             Budsjettet ble vedtatt. 

4/2020: Oppsummering av hovedtrekk i evalueringen av strategisk plan for 2019. 

              Skolen har arbeidet med alle tiltak i strategisk plan, mend unntak av å etablere 

              faste vennskapsklasser/kontaktklasser for elever i spesialklassene. Det har vært 

              noe kontakt i valgfag og 4.klasseklubben på MAKS har vært i spesialklassen. 
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              Mange av tiltakene som ble innført i 2019 var rettet mot å forberede oss på ny 

              læreplan i 2020. Disse tiltakene videreføres i 2020, og står med status "påbegynt". 

 

 

Vedtaksaker 

5/2020: Strategisk plan for 2020. 

            Skolens forslag ble presentert i møtet. Det kom mange verdifulle kommentarer og 

             innspill fra driftsstyremedlemmene, spesielt med hensyn til å formulere tiltakene 

             slik  at de ble mer målbare. Tiltakene skal også knyttes enda tettere opp mot det  

             som er føringene, både fra Byrådet og utdanningsdirektoratets mål med  

             Fagfornyelsen og dens overordnete plan. 

             Skolens ledelse skal arbeide videre med planen, og den legges frem i revidert 

             utgave til et ekstraordinært møte den 20.01.2020.        

6/2020: Budsjett for 2020, koststed 12213 Marienlyst skole. 

              Skolens budsjett er delt  ien bygningsmessig del og en 

              undervisningsrelatert/administrativ del. Budsjettene kan balanseres mot 

              hverandre: Pga av at skolen mottar refusjon for gratisutleie, kan vi overføre noe 

              midler til øvrig drift. Budsjettet for lønn viser at vi har øket aktivitet med hensyn  

              til lønn, sammenliknet med i fjor. Dette henger sammen med lærernormen, som  

               skolen nå er på god vei til å oppfylle. Vi har overførte midler fra 2019, pr. i dag  

               3 100 000, men kan øke noe. Endelig regnskapsavslutning tas opp i marsmøtet.  

               Vi må følge nøye med lønnsutgiftene, slik at aktiviteten ikke blir for høy. 

                Budsjettet vedtas i ekstraordinært møte.  

Nytt fra elevrådet og FAU utgikk som egne saker   

 

Neste møte:  Ettersom forslag til strategisk plan ikke er ferdig, avtalte vi 

ekstraordinært møte i driftsstyret mandag 20.1.2020 kl. 16.00.  

Driftsstyret takket Ida Hjeltnes Svensen og Paal Anker-Nilssen for innsatsen i 

styret og godt samarbeid med skolen! 

Neste ordinære møte blir: 3.mars kl. 16.00 -17.45.                    

 

Referatet godkjent 03.03.2020 

 

 

 

_____________________________                     ___________________________ 
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